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Nowy Wydział i Zakład Sportów Walki / New Faculty and 
Department of Combat Sports

Z dniem 1 kwietnia 2005 oficjalnie rozpoczął pracę W ydział W ychowania Fizycznego przy 
Uniwersytecie Rzeszowskim, zastępując działający tu od kilkunastu lat Instytut Wychowania 
Fizycznego i Zdrowotnego. Jest to pierwszy wydział uniwersytecki w Polsce, który prowadzi 
nauczanie na kierunku nauczycielskim wychowania fizycznego na poziomie magisterskim. Orga
nizowany jest także drugi kierunek -  turystyka i rekreacja.

Ten organizacyjny sukces jest efektem zarówno osiągnięcia pewnej dojrzałości bazowej, dy
daktycznej i naukowej, jak i starań człowieka-instytucji -  Profesora Obodyńskiego, który 
w ubiegłym roku obchodził 40-lecie pracy zawodowej. W 1988 r. Kazimierz Obodyński zorgani
zował kształcenie na kierunku wychowania fizycznego w Punkcie Konsultacyjnym w Krośnie, 
a trzy lata później -  już na poziomie magisterskim -  w Rzeszowie (WSP). Tutaj na bazie 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powstał Instytut Wychowania Fizycznego i Zdro
wotnego, a pierwszym dyrektorem IWFiZ został prof. med. Lesław Grzegorczyk. Obodyński był 
kolejno kierownikiem Studium i zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu. Jego 
zasługą były liczne konferencje naukowe, zorganizowane przez IWFiZ we współpracy z innymi 
podmiotami (w tym II europejski kongres EASS -  socjologów sportu), a także seria publikacji 
naukowych wydana przez UR i Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Po 
minionych kłopotach z akredytacją PKA kierunek wychowania fizycznego na Uniwersytecie 
Rzeszowskim umocnił się kadrowo i organizacyjnie.

Na dziekana nowego wydziału Rada Wydziału jednogłośnie wybrała dr. hab., prof. UR Kazi
mierza Obodyńskiego, twórcę i lidera kierunku „wychowania fizycznego” w Rzeszowie i Kro
śnie. Prodziekanami wybrani zostali zaproponowani przez dziekana: dr Marek Mirkiewicz (ds. 
dydaktyki), ks. dr Adam Podolski (ds. studenckich) i dr hab., prof. UR Zygmunt Wnuk (ds. nau
ki). Charakter nauk o kulturze fizycznej powoduje, że pracują tu zarówno humaniści i przyrod
nicy, ujmujący człowieka bio-psycho-społecznie.

Wydział współpracuje blisko z podobnymi wydziałami uniwersytetów z Preszowie (Słowa
cja), Ołomuńcu (Czechy), Iwano-Frankowsku (Ukraina), Brześciu (Białoruś), z AWF w War
szawie i Poznaniu oraz innymi uczelniami. Obodyński jest także prezesem PTNKF w Rzeszowie, 
wiceprezesem Europejskiej Akademii na rzecz Euroregionu Karpackiego (EACE) i członkiem 
honorowym Stowarzyszenia Idokan Polska, dzięki czemu w efekcie synergii osiąga zwykle orga
nizacyjny sukces.

Wydział podejmuje starania o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie nauk o 
kulturze fizycznej oraz o poprawienie warunków bazowych. W wywiadzie dla rzeszowskich 
„Nowin” dziekan stwierdził, że Wydział stawia na lekkoatletykę i sporty walki [por.: Gubemat B. 
(2005), „Resovia” uniwersytecka, „Nowiny”, nr 139, s. 18].

Dnia 1 października 2005 r. rozpoczął formalną działalność Zakład Sportów W alki i Spor
tów Indywidualnych. Powstał na bazie prowadzonej przez kilka lat przez Wojciecha J. Cynar- 
skiego Pracowni Sportów Walki. Aktualnie stan kadry przedstawia się następująco:
-  dr hab., prof. UR Wojciech J. Cynarski, trener IE jüjutsu  (6 dan) i karate (4 dan) -  kierownik;
-  dr hab., prof. UR Roman Maciej Kalina, instruktor kyoksul i trener jüdö  (3 dan);
-  dr hab., prof. UR Kazimierz Obodyński, 2 dan jüjutsu, 1 dan aikijutsu',
-  dr Marian Rzepko, instruktor boksu;
-  mgr Marta Niewczas, trenerka karate (3 dan);
-  mgr Piotr Majcher, trener II kl .jüdö  (3 dan).

* * *

Potencjał naukowy Zakładu Sportów Walki i Sportów Indywidualnych w UR istotnie wzma
cniają profesorowie R. M. Kalina i K. Obodyński (fot. 1), natomiast od strony praktyki sportowej 
zwłaszcza aktualna mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Świata federacji ITKF -  mgr Marta 
Niewczas (fot. 2). '



Fot. 1. W klubie uczelnianym AWF, Warszawa 2005 (fot. W. Bajorek) Fot. 2. Sensei “karate tradycyjnego”
Marta Niewczas

Oprócz etatowych pracowników na godzinach zleconych zatrudnieni są: mgr Jan Falandys, 
olimpijczyk, trener I kl. zapasów i mgr Andrzej Kędra, trener II kl. jüjutsu. Ponadto Zakład 
współpracuje blisko z mgr Janem Słopeckim (trener I kl, jüjutsu, 9 dan), mgr Gabrielem Szajną 
(trener klasy mistrzowskiej w szermierce) i ze Stowarzyszeniem Idokan Polska.

Oprócz przedmiotu praktycznego „sporty walki” (w ramach „sportu do wyboru”) prowadzo
nego dla studentów kierunku wychowanie fizyczne i Sekcji Walk Wschodu przy KU AZS UR 
dostępnej dla wszystkich zainteresowanych studentów UR wprowadzono do programu przedmiot 
wykładowy: ‘propedeutyka sztuk i sportów walki’. Przewiduje się także organizowanie kursów 
instruktorskich i specjalizacji z poszczególnych sportów walki. Działania utrudnia jednak główny 
problem Zakładu, jakim jest aktualnie brak bazy -  zwłaszcza koniecznej sali z matą i lustrami.

Prowadzone są badania naukowe z obszaru historii, socjologii i pedagogiki nauczania sztuk 
i sportów walki, a także teorii treningu i antropomotoryki. W ramach Wydziału młody Zakład 
przoduje w zakresie dorobku naukowego. Przy Zakładzie powstaje też Studenckie Koło Na
ukowe, którego opiekunem jest dr Rzepko. Zakład wspólnie z Wydziałem WF, Podkarpackim 
Towarzystwem Naukowym Kultury Fizycznej i Polską Unią Budo i Sztuk Walki organizuje 
w dniach 22-24.09.2006 I Światowy Kongres Naukowy Sportów i Sztuk Walki (1st W orld 
Scientific Congress on C om bat Sports & M artial Arts). Kongresowi patronują redakcje 
dwóch indeksowanych periodyków: „Archives of Budo” i „Rocznika Naukowego Idö -  Ruch dla 
Kultury / Movement for Culture”. Kierownikiem Komitetu Naukowego jest prof. Kalina, nato
miast Komitetem Organizacyjnym kieruje prof. Obodyński.
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